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ENESCO industrial 
Energy Efficiency Services & Combustion Optimizations 

 

Producerea centralizată de căldură (abur) în industrie: 

 

1. Producția centralizată de căldură: 

Modul clasic de asigurare a necesarului de căldură in industrie este: 

 Încălzirea unui agent termic (abur, apă supraîncălzită, ulei diatermic) într-un cazan 

până la temperatura dorită; 

 Transportul acestui fluid printr-o rețea de distribuție până la instalațiile consumatoare 

(de utilizare); 

 Transferul căldurii la utilizatori; 

 Returul parțial sau total a fluidului la cazan. 

 

 

Fig. 1 Producția centralizată de căldură (abur) 

 

CĂLDURA UTILĂ 

CĂLDURA DE COMBUSTIE 
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2. Abur saturat sau supraîncălzit?: 

Coeficientul transferului de căldură al vaporilor de apă saturaţi în faza de condesaţie este 

foarte ridicat (10 la 100 kW/m2 oC). Cel al aburului uscat supraîncălzit este foarte scăzut; cel al 

apei şi fluidelor termice este si mai scazut. Cel mai bun transfer de căldură este deci obţinut cu 

aburul saturat. Pe de altă parte schimbul termic prin abur saturat se face la temperatură 

constantă; acesta este un avantaj pentru reglarea proceselor industriale.  

 

3. Proprietățile termodinamice ale aburului saturat: 

Presiunea și temperatura aburului saturat sunt în concordanță între ele. Aceasta permite ca 
reglarea temperaturii aburului saturat să poată fi făcută prin controlul presiunii sale. 

Energia sau entalpia aburului saturat are două componente: 

a) Căldura sensibilă pentru a aduce apa la temperatura de fierbere; 
b) Căldura de vaporizare pentru trecerea apei, fără modificarea temperaturii, din starea 

lichidă în stare gazoasă (abur saturat). 

 

PROPRIETĂŢILE TERMODINAMICE ALE ABURULUI SATURAT 

Presiune 
absolută 

(bar) 

Temperatura 
de fierbere 

(oC) 

Căldura sensibilă 
faza lichidă 

(kWh/t) 

Căldura de 
vaporizare 

(kWh/t) 

Căldura totală 
abur saturat 

(kWh/t) 

1,013 100 116 627 743 

1,22 105 122 624 746 

2,0 120,2 140 612 752 

5,0 151,8 178 586 764 

10,0 179,9 212 559 771 

10,0 198,3 235 540 775 

15,0 198,3 235 540 775 

20,0 212,4 252 525 777 

25,0 223,9 267 511 778 

30,0 233,8 280 498 778 
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Se observă că:  
 temperatura aburului saturat creşte o dată cu presiunea; 
 căldura totală a aburului variază puțin în funcţie de temperatura sa (şi de presiunea sa); 
 căldura de vaporizare scade o dată cu creşterea temperaturii. 

Se obvervă că, doar căldura de vaporizare este cedată utilizatorului când aburul se 
condensează.  

 
Există interes pentru funcționarea la temperatura cea mai scăzută compatibilă cu nevoile 

de utilizare, deoarece pierderile de căldură sunt mai mici. 
 
 

4. Detenta vaporilor: 
Temperatura vaporilor saturati poate fi scăzută prin simpla detentă într-un regulator de 

presiune. 
Reglajul temperaturii prin detentă nu costă nimic din punct de vedere energetic și aburul 

se poate încălzi usor după detentă. 
 

 
5. Aburul de revaporizare: 

 
Destinderea condensului (faza lichidă) într-un purjor al instalaţiei de utilizare cu aburi, 

provoacă răcirea la faza lichidă şi în acelaşi timp abur de revaporizare. 
 

Luăm un exemplu simplu: 

 Căldura sensibilă a condensului la 10 bari – 180oC este de 212 kWh/t; 

 După purjare, condensul la presiune de 1,2 bar se răceşte la 105 oC şi eliberează 
simultan vapori de revaporizare la 105oC. Căldura sensibilă a condensului la 105oC nu mai este 
decât 122 kWh/t; 

 Diferența de căldură sensibilă a condensului înainte și după purjare, care se ridică la 90 
kwh/t este convertită în abur de revaporizare; 

 Figura 2. schematizează formarea aburului de revaporizare la iesirea din purjorul 
instalatiei de utilizare în două cazuri: unul la o presiune de 10 bar iar celălalt corespunzator unei 
presiuni de 5 bar. 
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Fig. 2. Formare abur de revaporizare 

 
 

 
6. Cazanul de abur 

 
Principalele caracteristici ale unui cazan de abur sunt: 

 Puterea exprimată în t/h de abur sau uneori în m2 de suprafaţă încălzită: 1t/h de 
abur necesită 30 m2 de suprafaţă încălzită şi o putere termică utilă de 0,65 MW.  

Consumul specific corespunzător de gaz natural este aproximativ 0,84 MWh/h (Hs) de 
gaz natural sau 3 GJ/h (Hs). 

 Timbrul: presiunea maximă admisibilă a aburului în exploatare. 
 

Abur 
de 

revap. 
 

Abur 
de 

revap. 
 

        Abur de revaporizare              Condens         Abur de revaporizare 
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Cazanele de abur sunt clasificate în două categorii:     
 

a) Cazane ignitubulare (cu tuburi de gaze de ardere); 
  

 
Fig.3. Cazan ignitubular (cu tuburi de gaze de ardere), la care  gazele arse parcurg 

tuburile poziționate în apă. Puterea este încadrată de la 1,5 la 25 t/h de abur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cazan ignitubular (cu tuburi de gaze de ardere) 
 

     Gaze de ardere 

    Abur 

             Apa de adaos 

 Combustibil  

   Purjare  
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b) Cazane acvatubulare (cu tuburi de apă); 
 

 
Fig. 4. Cazan acvatubuar (cu tuburi de apă), cu tuburi prin care circulă apa încălzită de 
gazele de combustie care vin în contact cu tuburile. Ele acoperă domenii cu puteri mari 

(de la 20 la 150 t/h de abur) precum şi puteri mici (de la 0,1 la 10 t/h abur).  
Acestea se numesc și generatoare de abur. 

 
 

       Cazan acvatubular 

     Intrare apă  

        Abur   

       Gaz natural   
        Aer   
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Cazanele ignitubulare au un volum mare de apă. Ele ocupă un spaţiu mare, au  o inerţie termică 
mare înainte de a se reîncălzi. Ele dispun de rezerve suficiente pentru a face faţă multor 
consumatori. 
 
Cazanele acvatubulare au un volum mic de apă. Sunt compacte şi au inerție termică redusă. 
Sunt în măsură de a se adapta rapid la toate schimbările regimului de producție. Schimbul de 
căldură este de tip „contra curent”, ceea ce este favorabil pentru randament.  
 
Utilizarea în paralelel a generatoarelor de abur cu cazanele clasice este nerecomandată. 

 
 

7. Rețeaua de distribuție a aburului: 

 
O reţea tip de distribuţie a aburului cuprinde: 
 

 Consumatori de abur cu sau fără returul condensului; 

 O unitate de tratare a apei cu rolul de a elimina substanţele minerale dăunătoare 
conductelor şi generatorului; aportul de apă compensează pierderile de apă din sistem: prin 
evaporare, condensat care nu revine în cazan, purjările cazanului, neetanseitati;  

 Un recipient care colectează returul de condensat şi apa de adaos. Este preferabil de a se 
menţine condensatul recuperat la o temperatura sub 90oC, pentru o bună degazare; 

 Un degazor care elimină din apa de alimentare a cazanului gazele de tipul CO2 şi O2 , ce 
cauzează coroziuni; această degajare se face în general la 105 oC la o usoara 
suprapresiune de 0,2 bar, obținută prin injecție de abur.  

 

APA 
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Fig.5. Schema tip a reţelei de distribuţie a aburului 

 
 
 

8. Randamente : 
 
Un sistem centralizat de asigurare a energiei termice în industrie cuprinde trei faze succesive, 
fiecare având propriul său randament: 

a) producerea aburului în cazan; 
b) distribuţia sa; 
c) utilizatorii. 

 

GAZ 

NATURAL 

ABUR 

REZIDURI (VAPORI )REVAPORIZAŢI 

UTILIZARE 
FĂRĂ RETUR 
CONDENSAT 

 
 

 

UTILIZARE 
CU RETUR 

CONDENSAT 
 
 

 

DEGAZOR 

 
CONDENSAT + ABUR REVAPORIZAT 

BUTELIE ALIMENTARE 

APA DE ADAOS 

TRATAREA APEI DE ADAOS 

APA DE ALIMENTARE 

ÎNCĂLZIRE 

Schema tip a reţelei de distribuţie a aburului 
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Fig 6. Randamentul global al unui sistem centralizat de producere a aburului 

 

 
Randamentul global se exprimă astfel: 
 

  
                               

                 
 
 

  
 

 
 

Randamentul global al unui sistem centralizat de producerea aburului 

RANDAMENT GLOBAL = ηc . ηd . ηu 
=  

 

UTILIZARE DISTRIBUŢIE PRODUCERE 
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η = ηc  ηd  ηu 

 

 
Randamentul centralei este astfel o cascadă de randamente. Tendinţa frecventă este de a 

asimila, greşit, randamentul centralei cu randamentul cazanului, care sigur, este mai bun. 
Într-un caz favorabil am avea: ηc=0,92, ηd=0,91, ηu=0,95. Se obţine un randament global de 

0,80, ceea ce este excepţional de bun. Nu este deloc rar să întâlnim randamente globale între 
0,5 şi 0,6 când utilizarea este esenţialmente încălzirea spaţiilor mari. 

 
 

a) Randamentul de producere a aburului in cazan: 
 

 

   
                                 

                 
 
  
  

 

 
 

Descrierea şi funcţionarea cazanului: 
 

O centrală termică de abur are în componența sa, de obicei mai multe cazane. Unul sau mai 
multe sunt de bază şi altele în stand by (sub presiune şi la temperatură), pregătite a porni în caz 
de necesar suplimentar de abur sau căderea unuia de bază. 

Cazanele în stand by consumă gaz doar pentru compensarea propriilor pierderi la oprire.  
Celelate cazane pot, dacă este cazul, să fie în rezervă, în afara circuitului aburului, şi nu 

consumă deloc gaz. 
 
La determinarea randamentului unei centrale termice de abur sunt necesare mai multe 

măsurători: consumul de combustibil, debitele şi temperaturile aburului produs şi al apei de 
alimentare, debitul aburului consumat în degazor, etc.. Aceste măsurători trebuie efectuate într-
o perioadă suficient de lungă pentru a putea cuprinde în calcul influenţele de avarii, de noapte, 
de week-end, de schimbarea ritmului de producţie aferente unei evaluări cât mai bune posibile 
pentru randamentul anual al cazanului.  

 
 

Randamentul arderii la un cazan: 
 
Gazele de ardere, sursă importantă de pierderi, produc o pierdere de circa 10% din căldura 

degajată prin arderea combustibilului, la coşul de evacuare, chiar dacă arderea este completă.  
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Pierderile prin gazele de ardere (Qf) depind de tipul combustibilului, excesul aerului de 
combustie şi de diferenţa de temperatură fum/aer de combustie (Tf – Ta). Ele se exprimă ca 
procent din puterea termică produsă prin arderea combustibilului: 

 
  

  
 (

  

         
     ) (

     

   
) 

 

Randamentul de combustie este:        
  

  
 

 
 

Cum se ameliorează acest randament ? 
 
 Printr-o ardere completă fără produse nearse. O lipsă de aer de combustie (n<1) precum 

și un amestec incorect aer/combustibil antrenează o combustie incompletă cu componente 
nearse sub formă de CO şi H2 care conduce la o căldură neutilizată și eliminată pe coş; 

 Cu un exces minim de aer. Trebuie insistat pentru utilizarea unui exces de aer minim 
posibil, care să evite obținerea de produse nearse. 

 
În practică, arderea necesită permanent un exces de aer pentru că amestecul 

aer/combustibil nu este niciodată perfect. Excesul de aer, în definitiv, depinde foarte mult de 
calitatea arzatorului. 

 
Un exces prea ridicat de aer implică, evident, o combustie completă în toate circumstanţele 

dar , in acelasi timp, o cantitate mai mare de gaze de ardere care conduc la o pierdere de 
căldura prin coșul de fum. 

 
Controlul permanent al excesului de aer se poate face continuu prin măsurarea oxigenului 

din fum cu corecţia automată raport aer/gaz (ex: sonda de oxigen). Reducerea conţinutului de 
oxigen din fum cu 1% conduce la creșterea randamentului arderii cu o jumătate de procent.  

 
Randamentele de ardere de 92% se obţin uşor cu arzătoare de gaz moderne, bine reglate. 
 
  
 Cu o temperatură a gazelor de ardere redusă pe cît este posibil  (prin recuperarea 

căldurii gazelor de ardere). 
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Fig 7. Dependența randamentului de ardere funcție de excesul de aer de ardere și de  

temperatura de evacuare a gazelor de ardere 
 
 
 
Alte piederi de căldură în centrale: 
 

 Pierderile prin convecţie şi prin radiaţie prin pereţii generatorului: ele sunt funcţie de 
temperatura şi suprafaţa cazanului. Aceste pierderi sunt constante și constituie pierderi 
permanente. 

Ele au valori cuprinse între 2 şi 5 % din puterea nominală a cazanului. Aceste pierderi nu se 
limitează la cazane. Toate recipientele instalate în centrale prezintă pierderi de aceeași natură. 

  

 Pierderile interne se datorează aspirației aerului rece care traversează cazanul în timp 
ce arzatorul este oprit.  

Aceste pierderi sunt mai importante la un arzator “totul sau nimic” decât la un arzator 
“modulant”.  

Randamentul arderii 

EXCES DE AER  % LIPSĂ AER  % 
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De observat că, în prezent, constructorii de cazane echipează sistematic arzatoarele cu 
clapete de aer pe ventilatoare pentru a limita aceste pierderi. Aceste pierderi, cuprinse între 1,5 
si 3 % din puterea nominală a cazanului, sunt cu atât mai importante cu cât sistemul este mai 
supradimensionat 

 

 Purjarile cazanelor, necesare pentru scăderea concentrației sării din apa din cazan (în 
medie 0,2 % din puterea nominală). 

 
Graficele de mai jos, arată randamentele unui cazan în funcție de încărcarea sa termică, 

echipat cu arzatoare “totul sau nimic” sau “modulant”: 
 
 
 

 
Fig 8 Randamentul unei centrale cu arzător „totul sau nimic” 

 
 

Randamentul unei centrale cu arzător „totul sau nimic” 

PIERDERI INTERNE 

 

PIERDERI 
PRIN 

PEREŢI 

PURJARE PIERDERI  PRIN GAZE DE ARDERE 

 
RANDAMENT DE 

COMBUSTIE 

 

ÎNCĂRCARE 
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Fig. 9. Randamentul unei centrale cu arzător modulat (20-100%) 

 
 
 

b) Randamentul circuitului de distribuţie: 
 
 

   
                                          

                                 
 
  
  

 

 
 

 
Pierderile termice prin reţeaua de distribuţie: 
 
Depind de temperatura aburului, de lungimea reţelei de distribuţie şi de calitatea izolaţiei. 

 

Randamentul unei centrale cu arzător modulat (20-100%) 

ÎNCĂRCARE 

PIERDERI INTERNE 

 

RANDAMENT DE 

COMBUSTIE 

 

PIERDERI PRIN  
GAZELE DE ARDERE 

PIERDERI PRIN 

PERETI 
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Pierderile prin pereţii tevilor în W/m (ambient 20oC) 

Diametru 
teava 

Ţeavă neizolata 
Ţeavă îmbrăcată 

cu izolaţie de 20 mm 
(λ = 0,045 W/moC) 

Ţeavă îmbrăcată 
cu izolaţie de 60 mm 

(λ = 0,045 W/moC) 

100oC 200oC 100oC 200oC 100oC 200oC 

2” 249 769 35 95 18 49 

3” 349 1 084 47 128 23 62 

4” 432 1 347 58 157 27 74 

6” 605 1 896 81 219 36 98 

 

În estimarea pierderilor termice, trebuie ţinut cont de accesoriilor circuitelor de distribuţie a 
aburului cum ar fi vanele, purjoarele, bridele, suporţii, etc., care sunt dificil de izolat. O vană 
neizolată prezintă pierderi echivalente cu 10 m de ţeavă izolată. 

 
La aceste pierderi contribuie şi neetanșeitățile de abur şi de condensat. 
 
O bună reţea de distribuţie are totuși pierderi cuprinse între 0,2 % si 0,4% din puterea 

centralei, la 100 m de conductă. 
 
 

Aburul de revaporizare: 
 

Modul general de formare a aburului de revaporizare a fost explicat mai sus. El se produce şi 
în reţeaua de retur al condesatului. 

Aburul de revaporizare nu este decât rareori recuperat într-un rezervor. El se condensează în 
circuitul de retur al condensatului deoarece acesta este slab izolat. Aburul rămas necondensat, 
se elimină de către degazor. 

 
 
 

c) Randamentul de utilizare 
 
Este raportul dintre căldura utilă Q la utilizare şi căldura cedată Q2 la acea utilizare.  
 

   
                               

                                          
 
 

  
 

 
 
Acest randament este variabil funcţie de tipul și caracteristicile instalației utilizatoare şi de 

reglaje.  
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Următoarele elemente pot perturba funcționarea unei instalații termice:  
 

 Inerţia termică a schimbătorului de căldură; 

 Vanele de abur neetanşate; 

 Proasta funcţionare a purjoarelor (ajungerea aburului în reţeaua de condensat); 

 Schimbătoare de căldură prea voluminoase (supradimensionate) și cu funcţionare 
discontinuă; 

 Lipsa preciziei de reglaj. 

 

 
9. Recuperarea căldurii din gazele de ardere 

 
Pierderile de căldură prin gazele de ardere 
 

Pierderile de căldură prin gazele de ardere constituie pierderi preponderente la o centrală 
termică. Este deci normal să se recupereze pe cât posibil căldura din gazele de ardere.  
 

 
Fig. 10. Randamentul de combustie şi temperatura gazelor 

 
 

Randamentul de combustie şi temperatura gazelor 
(10% exces de aer, aer de combustie 20oC) 
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    Se constată că randamentul de combustie ηf  creşte liniar când temperatura gazelor, Tf,  
scade până la 57,5oC. De fapt , în acest domeniu de temperatura, singura căldură sesibil 
recuperată este căldura gazelor; 
 

    Din contră, randamentul creşte mult mai rapid când temperatura gazelor Tf  scade sub 
limita punctului de rouă, de 57,7 oC. Căldura latentă de condensare a vaporilor de apă 
produşi chiar de combustie începe a fi recuperată, alături de căldura sensibilă; 

 

    Recuperarea căldurii gazelor de ardere  în regim de condensaţie  conduce la obtinerea 
unui randament superior valorii 1.  Această „anomalie” este doar aparentă. Se stie că 
puterea calorifică inferioară a combustibilului (Hj) este luată în considerare pentru a 
determina căldura de ardere a combustibilului, ceea ce duce la stabilirea randamentului 
nominal (de catalog) al  arzătorului şi nu puterea calorifică superioară (HS) a 
combustibilului. Diferenţa  HS – Hj nu este altceva decât căldura ce s-ar obține prin 
condensarea tuturor vaporilor de apa din gazele de ardere. 
 
 

Cum se recuperează căldura gazelor de ardere ? 
 
Există două tipuri de recuperatoare: 
 

 Recuperatoare/condensatoare de gaze de ardere : acestea sunt aparate din oţel 
inoxidabil cu suficientă suprafaţă de schimbare, capabilă să condenseze vaporii de apă 
din gazele de ardere, cu condiţia ca temperatura de intrare a fluidului preîncălzit să fie sub 
50oC; 
 Economizoare şi preincălzitoare de aer: acestea sunt aparate cu suprafaţa de 
schimb de căldură mai redusă,  şi la care temperatura de intrare a fluidului preîncălzit este 
peste 60 oC,  ca să nu apara condensaţie. 

 
 

Ce se face cu căldura recuperată ? 
 
a) Recuperarea căldurii din gazele de ardere este o măsură de optimizare energetica. 

Preîncălzirea apei de alimentare şi apei de adaos a cazanului, la fel şi a aerului de 
combustie convin perfect.  

 
b) Prepararea apei calde sanitare este o altă posibilitate. 
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a. Preîncălzirea apei de alimentare și a apei de adaos: 
 

 

 
Fig. 11. Cazan de abur cu economizor şi condensare 

 

Preincalzirea apei de alimentare a cazanului poate fi făcută de la gazele de ardere în 
economizor, o creștere cu aproximativ 25 0C, de la 105 0C până la 130 0C.  

 
Preîncălzirea apei de adaos înainte de intrarea în degazor, se face într-un  

schimbător/condensator montat în aval de economizor. Realizarea condensației are loc pentru 
că apa de adaos are de regulă o temperatură de cca. 20 0C. 
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b. Preîncălzirea aerului de combustie 

 
Prin recuperare de căldură din gazele de ardere, aerul de combustie poate fi preîncălzit de la 20 la 

170 oC. 

Recuperatorul trebuie să reziste la eventuale condensări pe partea gazelor de ardere. 

Economia de energie posibilă este de 6 %. 

 


